
BASES PER A UNA ELABORACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
D’ARENYS DE MUNT PER PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

1. És voluntat del Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt fomentar la 
participació ciutadana en tots els àmbits d’actuació municipal. Una 
participació dels ciutadans que ha d’esdevenir un eix vertebrador de totes 
les polítiques que es vagin desenvolupant en el futur amb el 
compartiment de decisions entre els vilatans i els seus representants 
polítics. 

Aquesta voluntat també ha d’incloure els aspectes fiscals que afecten 
aquests vilatans, però, atès que la fiscalitat municipal està circumscrita a 
un marc legal concret, la participació ciutadana ha d’estar regulada i 
compresa dins d’aquest mateix marc legal. És per aquest motiu que 
s’elaboren aquestes bases per tal que les propostes contemplin aquest 
marc legal que defineix l’hisenda local. 

2. La via de participació que es proposa no exclou qualsevol altra actuació 
que sigui legal. 

3. Les Ordenances Fiscals s’aproven anualment per l’Ajuntament i contenen 
els principis bàsics i les normes generals de la gestió, inspecció, 
recaptació i revisió aplicables a tots els tributs municipals, que són: 

a) Taxes 

b) Impostos municipals 

c) Preus públics 

4. La normativa a la qual hauran d’ajustar-se les propostes que es presentin 
i que és la que regula l’elaboració de les Ordenances Fiscals és la 
següent: 

a) LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS  (aprovada per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març). 

b) Les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
aprovades pel Ple de data 9 de novembre de 2010 i que van 
començar a regir el dia 1 de gener de l’any 2011. 

5. Al mateix temps, s’utilitzarà com a punt d’inici de valoració econòmica les 
partides pressupostades en els conceptes d’ingressos en els darrers 
pressupostos aprovats i que estiguin afectades per aquestes ordenances 
fiscals. 

6. Per poder prendre part a la revisió i redacció de les noves Ordenances 
Fiscals de l’exercici 2012 serà necessari: 

PRIMER.- Ser resident a Arenys de Munt o estar-hi vinculat per a l'objecte 
concret de participació. 

http://orgt.diba.cat/cat/impresos/TEXT_REF_LRHL_2004.pdf
http://www.arenysdemunt.cat/document.php?id=3875


SEGON.- Podran presentar propostes persones a títol individual, entitats, 
associacions, agrupacions de veïns, formacions polítiques i qualsevol 
organització pública o privada que realitzin activitats al municipi i amb 
interessos en l'objecte de la participació. 

TERCER.- Sol·licitar l'alta com a participant a l’adreça de correu electrònic 
participacio@arenysdemunt.cat per poder tenir accés a la informació 
necessària per poder treballar en la presentació de propostes. D’acord amb la 
llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem la persona 
 interessada que les dades  facilitades seran incloses en el fitxer automàtic del Registre de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Per rectificar les dades aportades o donar-se de baixa d’aquest 
fitxer, s’haurà de fer per escrit amb instància presentada al Registre de l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt, mitjançant els següents models de documents: Dret de rectificació / Dret de cancel·lació

QUART.- Les propostes hauran d’estar argumentades per escrit i s’hauran 
de presentar amb un estudi sobre com afectarà la seva posada en 
pràctica i quins resultats s’obtindrien. 

CINQUÈ.- Aquelles propostes o estudis que tinguin o puguin tenir efectes 
econòmics hauran d'acompanyar-se d'un estudi econòmic que avaluï 
aquest efecte. 

7. La pàgina web de l'Ajuntament informarà d'aquelles qüestions 
plantejades puntualment que poguessin tenir interès col·lectiu. 

8. Terminis 

a) Des del dia 1 de juliol es poden fer consultes a l'Ajuntament 
respecte a la preparació de les propostes d'ordenança. Les 
consultes només les podran realitzar les persones o entitats 
registrades prèviament. 

b) La presentació de propostes s’iniciarà el dia 1 de setembre i 
finalitzarà el 20 del mateix mes. 

c) Des del dia 21 de setembre les propostes quedaran a disposició 
del públic per a la seva consulta i informació. 

d) Entre el 21 i el 28 de setembre es destinarà un dia a fer la 
presentació pública de les propostes per part de les persones o 
grups presentadors. 

e) Des del dia 21 de setembre fins al 20 d’octubre es podran 
presentar propostes de modificacions, al·legacions o esmenes. 

f) Entre el 21 i el 28 d'octubre es farà una presentació pública de la 
redacció final de les propostes i la seva validació, si escau. 

g) Les propostes validades passaran a formar part de l’expedient que 
es presentarà a Ple per l’aprovació de les Ordenances Fiscals per 
al 2012 durant la primera quinzena de novembre. 

mailto:participacio@arenysdemunt.cat
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9. Aquestes condicions podran ser modificades o millorades a proposta 
dels vilatans registrats en la participació, i sempre sota aprovació del 
departament d’Intervenció i de la Regidoria d’Economia de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt. 

 

Arenys de Munt, 30 de juny del 2011 


